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بول سامل*

 اتفاق أو ال اتفاق: تأثير احملادثات النووية اإليرانية 

يف الديناميات اإلقليمية**

ستتأثر 
منطقة الشرق األوسط بشكل 

كبير بنتيجة حمادثات 

اجملموعة السداسية "5 + 1" مع إيران، 

سواء أسفرت عن اتفاق نووي أم مل تسفر. 

ويف كلتا احلالتين، ستتوقف النتائج 

على تفاعل عدد من الديناميات املتعلقة 

بالقرارات السياسية املتخذة يف طهران 

والرياض وواشنطن وعواصم ُأخرى، وعلى 

تطورات ال يمكن التنبؤ بها يف ساحات 

صراع مثل العراق وسورية واليمن. لكن 

ختام احملادثات، سواء تكللت بالنجاح أو 

الفشل، سيمثل نقطة انعطاف تأخذ املنطقة 

يف اجتاهات جديدة.

إذا فشلت احملادثات، فإن النتائج 

ستتوقف على كيفية فشلها. وإذا كان سبب 

ذلك هو تراجع املرشد األعلى إليران علي 

خامنئي عن املوافقة على الشروط العامة 

املتفق عليها بين الرئيس حسن روحاين 

وجمموعة "5 + 1" يف لوزان، فمن املرجح 

أن يبقى اجملتمع الدويل موحداً يف إبقائه 

على العقوبات الشديدة والعزلة املفروضة 

على إيران، وسيريح إسرائيل ودول اخلليج 

العربي أن إيران ستبقى معاقبة ومعزولة. 

أّما داخليًا يف إيران، فإن موقف املرشد 

األعلى هذا سيزيد من التوتر بين أغلبية 

السكان التي تدعم روحاين ورفع العقوبات، 

 * باحث وأكاديمي لبناين.
** مقالة خاصة باجمللة بعنوان: 

Deal or No Deal: The Impact of the Iran Nuclear 
Talks on Regional Dynamics.

ترجمة: جميل مصطفى.

تطرح هذه املقالة جمموعة من االحتماالت أمام مفاوضات امللف النووي بين 

جمموعة "5 + 1" وإيران، والتأثيرات الداخلية يف إيران، أو اإلقليمية والدولية التي 

إىل  التوصل  لناحية  إيجابية  أكانت  سواء  االحتماالت،  من  أي  من  تنتج  أن  يمكن 

اتفاق، أو سلبية جّراء الفشل يف التوصل إليه.
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ادعاء نصر فحواه أنه كسر عزلة إيران ورفع 

العقوبات من دون أن يتخلى عن أي من 

قدراتها االستراتيجية.

ّر نتنياهو يف البداية أن حلفاءه 
َ
سُيس

األميركيين املتشددين ألغوا الصفقة، لكنه 

سيواجه السيناريو األسوأ املتمثل يف أن 

إيران ما زالت تمتلك برناجمًا نوويًا مع 

كسر عزلتها الدولية. ويف الواليات املتحدة، 

سينقسم الرأي العام بحدة: إلقاء اللوم 

على اجلمهوريين املتشددين لنسف اتفاق 

تاريخي، كما أن أي رئيس جديد لن يكون 

لديه الدعم الشعبي ليفكر أو يهدد بعمل 

عسكري جّدي ضد إيران.

كذلك ستبقى دول اخلليج العربي قلقة 

للغاية، وستمضي الرئيسية منها يف 

اجتاهين مترابطين يتمثالن يف استكشاف 

إمكان بدء براجمها النووية اخلاصة، ويف 

تشديد مواجهتها إيران ووكالءها يف 

صدامات عسكرية تقليدية وبالوكالة يف 

اليمن وسورية، وربما يف أماكن ُأخرى يف 

األعوام املقبلة. وستشعر الواليات املتحدة 

بأنها جمبرة على تقديم ضمانات عسكرية 

إضافية لدول اخلليج العربي، ولعلها تعرض 

حمايتها بمظلة نووية أميركية، لكن ليس 

هناك ما يكفي من الثقة بين قادة اخلليج 

والواليات املتحدة على هذه النقطة من حيث 

كفايتها، واألرجح أن يطالب قادة اخلليج 

يف املدى الطويل ببناء ردعهم اخلاص ضد 

إيران.

ويبقى شراء أسلحة نووية من باكستان، 

أو دفع هذه األخيرة إىل توفير ضمانة نووية 

"سّنية" لدول اخلليج، أمراً غير حمتمل. ففي 

باكستان كتلة شيعية كبيرة لديها مصالح 

اقتصادية ضخمة طويلة املدى مع كل 

من إيران واخلليج، واألرجح أن ترغب يف 

البقاء على احلياد يف هذه املعركة. وكان 

هذا واضحًا يف عزوف باكستان مؤخراً عن 

واملتشددين الذين يعارضون أي تطبيع مع 

الغرب ويؤمنون بحتمية املواجهة. ومن 

املرجح أن تواصل إيران زيادة قدرتها على 

التخصيب وتقّصر الفترة الزمنية الالزمة 

لالختراق وتخطي العتبة النووية، إنما 

مع احتمال أن تبقى على مسافة قصيرة 

من إنتاج قنبلة فعليًا. وإقليميًا، سُيبقي 

املتشددون اإليرانيون على سياساتهم 

العدوانية يف البالد العربية، على الرغم 

من أن إيران تئن حتت األعباء التي يرتبها 

تمويل مغامرات يف البالد العربية يف الوقت 

الذي تعاين العقوبات الدولية وانخفاض 

أسعار النفط. وسيكون ذلك بمثابة تبرير 

ملواقف املتشددين يف الواليات املتحدة، 

وسيدفع مرشحي الرئاسة من كال احلزبين 

الديمقراطي واجلمهوري إىل مواقف أكثر 

تشدداً جتاه إيران، بما يف ذلك إعادة النظر 

يف اخليارات العسكرية. وستغدو مواجهة 

إيران إحدى أولويات الرئيس اجلديد الذي 

سيخلف أوباما يف كانون الثاين / يناير 

.2017

أّما إذا فشلت احملادثات ألن املتشددين 

األميركيين يف الكونغرس سيفرضون على 

أوباما التزامًا تامًا من جانب الواليات 

املتحدة باخلطوط العامة ملا تم االتفاق 

عليه يف لوزان، فإن النتيجة ستكون خمتلفة 

جداً، وسينهار اإلجماع الدويل يف شأن 

العقوبات، وخصوصًا من طرف روسيا 

والصين. ومن املرجح أن يتصدع اإلجماع 

األوروبي أيضًا مع اختيار بعض الدول 

أن تتاجر وتستثمر مع إيران بعد انهيار 

االئتالف املتعلق بالعقوبات. وسيكون 

للفصائل اإليرانية أن جتمع النقيضين: 

َعد املتشددون لعدم قيام أي اتفاق 
ْ
إذ َيس

مع الغرب، األمر الذي يمّكنهم من اإلبقاء 

على برناجمهم النووي واحلصول على 

رفع للعقوبات، بينما يمكن لروحاين أيضًا 
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إيران العربية. فقد ركز روحاين وظريف 

خالل الـ 18 شهراً املاضية، بصورة تكاد 

 تكون حصرية، على املفاوضات مع 

"5 + 1"، ومل ينازعا هيمنة احلرس الثوري 

الكاملة على السياسة جتاه سورية والعراق 

ودول عربية ُأخرى. وهذه السياسات 

ترضي غالة الشيعة املتشددين يف النظام، 

لكن سياسة احلرب املفتوحة بين إيران 

الشيعية ووكالئها ضد األغلبية السنية 

الساحقة يف العاملين العربي، واإلسالمي 

األوسع، ليست صيغة للنجاح على املدى 

الطويل. وسيحاول روحاين والبراغماتيين 

على األقل انتزاع بعض السيطرة على 

السياسة العربية من املتشددين.

وواقع احلال، فإن األثر الرئيسي 

لالتفاق النووي يف العامل العربي، إذا ما 

تم، سيتوقف إىل حد كبير على صراعات 

السلطة داخل إيران نفسها. ويف البداية، 

ستخاف الدول العربية للغاية، وستطلب 

تطمينات جديدة وضمانات عسكرية من 

الواليات املتحدة، وسيخشى قادة الدول 

العربية تصاعد التدخل اإليراين يف البالد 

العربية ـ يف اليمن وسورية بالتأكيد ـ لكن 

سيكون هناك اشتداد للمخاوف يف البحرين 

وشرق اململكة العربية السعودية أيضًا. 

وستعزز اململكة العربية السعودية حتالفها 

السّني الذي يضّم الدول العربية الرئيسية 

يف اخلليج وأبعد منه، وستحاول أن 

تضمن أكبر قدر ممكن من مشاركة تركيا 

والباكستان.

وكان أول انخراط لهذا التحالف يف 

اليمن، لكن املسرح األكثر أهمية ربما يكون 

يف سورية يف نهاية املطاف. فالتدخل 

اإليراين يف اليمن حمدود، وال يمكن إليران 

بناء عالقة مع احلوثيين ترقى إىل ما هي 

عليه احلال مع "حزب الله" يف لبنان؛ وقد 

جاءت قدرة إيران على بناء "حزب الله" يف 

تقديم الكثير للتحالف الذي تقوده السعودية 

ضد احلوثيين يف اليمن.

لكن ما الذي يمكن أن تكون عليه 

الديناميات إذا كان هناك اتفاق نووي 

نهائي بين "5 + 1" وإيران؟ يف الواليات 

املتحدة، أغلبية الديمقراطيين ستتقبله، 

بينما سينقسم اجلمهوريون بين أولئك الذين 

يعارضونه بشدة، وأولئك الذين يتحدثون 

ضده، لكن يتغاضون عنه. ويف كلتا 

احلالتين، فإن أوباما سيكون قد أدى خدمة 

كبيرة إىل رئيس الواليات املتحدة املقبل، إذ 

ستكون املشكلة النووية اإليرانية قد جرى 

احتواؤها إىل حد كبير، على األقل على مدى 

العشرة أعوام أو اخلمسة عشر عامًا املقبلة. 

وستسارع الدول واالقتصادات العاملية 

الرائدة يف آسيا وأوروبا واألميركيتين إىل 

معاودة التجارة واالستثمار يف إيران.

أّما يف إيران، فإن الصفقة ربما تثير 

ضروبًا جديدة من التوتر: يمكن لروحاين 

والبراغماتيين، بدعم من أغلبية السكان، 

أن يّدعوا انتصاراً كبيراً إذ رفعوا العقوبات، 

وأعادوا العامل كله إىل إيران، مع احملافظة 

على قلب البرنامج النووي القومي 

االيراين، وأثبتوا أن احلوار والدبلوماسية، 

حتى مع البلد الذي يدعوه املتشددون بـ 

"الشيطان األكبر"، يمكن أن يعودا على 

إيران بفائدة وتقدم عظيمين؛ ومن ناحية 

أُخرى، يمكن للمتشددين أن يستخدموا 

املليارات اجلديدة املتأتية من رفع 

العقوبات يف متابعة وتوسيع حروبهم يف 

سورية والعراق واليمن وأماكن ُأخرى؛ لكن 

منطق املواجهة املفتوحة هذا سيتم حتديه 

من الداخل.

يمكن لروحاين ووزير خارجيته حممد 

جواد ظريف، مستعيَنين بموجة الدعم 

الشعبي القوي، أن يتحديا سيطرة احلرس 

الثوري واملتشددين فيما يتعلق بسياسة 
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فإن ذلك سيضع إيران و"حزب الله" يف 

موقف صعب للغاية. قد يسارعان إىل طاولة 

املفاوضات عارضين اتفاقًا لتقاسم السلطة 

مع املعارضة "غير اجلهادية". أّما البديل 

اآلخر فهو رّد املتشددين يف إيران على 

الضغوط يف سورية بالتصعيد ضد اململكة 

العربية السعودية واخلليج من خالل حماولة 

إشعال انتفاضة كاملة يف البحرين، وُأخرى 

يف املنطقة الشرقية من اململكة العربية 

السعودية أيضًا.

مرة أُخرى، سيتوقف كثير على االجتاه 

الذي ستتخذه إيران إذا ما كان هناك اتفاق 

نووي. لعل خامنئي مّكن روحاين وظريف، 

وبصورة موقتة فقط، من التوجه بهدوء 

إىل اجملتمع الدويل لفترة طويلة تكفي 

للتوصل إىل رفع العقوبات، يف حين أن 

ميوله احلقيقية هي تلك التي ُيعرب عنها 

قاسم سليماين واحلرس الثوري. وإذا كان 

األمر كذلك، وإذا كان روحاين غير قادر 

على االستفادة من الشعبية التي يتمتع بها 

لينتزع سلطة فعلية، فإن رفع العقوبات، 

ومليارات الدوالرات التي ستتدفق إىل 

اخلزائن اإليرانية، سيتم استخدامهما 

لتصعيد سياسات احلرس الثوري يف العامل 

العربي. وستؤدي هذه السياسات حتمًا إىل 

مزيد من الصراع الطائفي، ومن احلروب 

بالوكالة، واخلراب يف العامل العربي.

لكن هذه السياسات ذاتها قد تأتي 

بنتائج عكسية. فمع مثل هذه السياسات 

يمكن إليران أن تُبقي سيطرتها على بغداد 

والبصرة، لكنها ال يمكن أن تستعيد السيطرة 

على املناطق السّنية يف العراق، وال على 

املنطقة الكردية، املستقلة أصاًل. ويف اليمن، 

ال تستطيع إيران بناء عالقة تبعية عسكرية 

فعلية مع احلوثيين، وإنما يمكنها أن 

تدعمهم من بعيد فقط. واألخطر بالنسبة إىل 

إيران، أن هذه السياسات قد تكون مقامرة 

لبنان من وجود نظام األسد الذي حتّكم يف 

لبنان على مدى ثالثين عامًا، ووّفر جميع 

اجلسور الضرورية بين إيران واملناطق 

الشيعية يف لبنان، وال يزال. وتكاد اآلن 

تكون جميع الطرق الرئيسية البرية والبحرية 

واجلوية بين إيران ومناطق احلوثيين يف 

اليمن مقطوعة عن أي تعاون عسكري واسع 

النطاق. ومن املرجح للصراع يف اليمن أن 

يطول، لكنه سيكون بصورة أساسية صراعًا 

يمنيًا حمليًا بين الفصائل واالئتالفات 

املتحاربة أكثر منه حربًا كبرى بالوكالة. 

وسيكون للمملكة العربية السعودية ودول 

جملس التعاون اخلليجي، كما كانت احلال 

على مدى عقود، الدور اخلارجي الرئيسي 

والبعيد املدى يف اليمن.

يف سورية الوضع خمتلف. فدول اخلليج 

وتركيا تشعر بأن الوقت إىل جانبها، نظراً 

إىل األغلبية السّنية يف سورية. لقد جنا 

نظام األسد يف األعوام األربعة األوىل 

من احلرب، لكن ذلك مل يكن ممكنًا من 

دون الدعم اإليراين الواسع النطاق الذي 

مل َيُحل بينه وبين فقدان أكثر من ثلثي 

البلد. والنظام ليس يف موقف قوي، فقد 

خسر األرض مؤخراً يف اجلنوب والشمال 

)وأهمها خسارته مدينة إدلب(، ومل يكن 

قادراً على استعادة السيطرة الكاملة حتى 

على العاصمة دمشق. ومن املرجح أن تكون 

سورية يف املستقبل القريب ساحة املعركة 

الرئيسية لهذا االئتالف السّني اجلديد. 

وبحلول ذلك الوقت، ومع رئيس أميركي 

جديد، فإنه سيتم رفع احلظر الذي وضعه 

أوباما على أي دور قوي للواليات املتحدة 

ضد األسد يف سورية. وقد سبق أن قالت 

هيالري كلينتون أنها حتبذ انخراطًا أشد 

للواليات املتحدة يف سورية؛ ومن املرجح 

أن يكون لرئيس جمهوري موقف مماثل.

إذا دنت هزيمة نظام األسد يف سورية، 
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ال شك يف أن هناك مصلحة مشتركة 

عميقة إليران ودول جملس التعاون 

اخلليجي يف االستقرار اإلقليمي والتعاون 

االقتصادي، لكن النزاعات الشائكة التي 

اندلعت على مدى األعوام املاضية لن 

تكون سهلة احلل. قد تتم التجارب األوىل 

يف العراق واليمن، حيث يوجد على األقل 

قدر من مؤسسات الدولة اجلامعة وعمليات 

املصاحلة الوطنية، لكن االختبار الصعب 

سيكون يف سورية، حيث مل يترك نظام األسد 

للتسوية جمااًل كبيراً.

وإذا ما تم إبرام اتفاق نووي، فإنه 

سُيظهر أن طرفين يعتبر كل منهما اآلخر 

الشيطان األكبر وحمور الشر، يمكن أن 

يجلسا ويتفاوضا وجهًا لوجه على مدى 

عامين تقريبًا، ويتوصال إىل اتفاق بشأن 

املسائل األمنية احلساسة. وإذا كان ذلك 

ممكنًا، فمن املؤكد أن املفاوضات بين 

العرب وإيران ممكنة أيضًا. ولعل هذا األمر 

هو االحتمال املؤمل الوحيد الذي يمكن 

للمرء أن يلتقطه من اتفاق نووي نهائي. 

غير أن النتائج الوخيمة هي التي تسود 

الشرق األوسط عادة، وما مل تستخدم إيران 

االتفاق النووي يف اجتاه سياسة عربية أكثر 

براغماتية حتترم املعايير الدولية وتسعى 

لبناء عالقات تعاون مع جيرانها، فإن 

املتشددين يف إيران سيستخدمون املنافع 

غير املرتقبة الناجمة عن رفع العقوبات 

للمضي قدمًا يف سياساتهم يف العامل 

العربي، وسُيكتب للمنطقة أن تعيش مرحلة 

مدمرة أُخرى من الصراع الطائفي واحلرب 

بالوكالة. 

خاسرة يف سورية، فإذا ما سقط نظام األسد، 

فإن إيران لن تخسر أقدم حليف فاعل يف 

العامل العربي فحسب، بل ستفقد جسرها 

االستراتيجي إىل لبنان أيضًا، وسيصبح 

"حزب الله" معزواًل استراتيجيًا، وعندها، 

فإن احلرب بالوكالة قد تنتقل، على نحو 

مأسوي، إىل لبنان. وبوجود إسرائيل على 

احلدود اجلنوبية، والسواحل التي حترسها 

قوات بحرية معادية، فإن "حزب الله" لن 

يكون يف موقف قوي.

من ناحية أُخرى، إذا استطاع روحاين 

ومعسكره اغتنام الزخم الناجم عن اتفاق 

نووي، أو إذا انتهى األمر بخامنئي إىل رؤية 

فوائد السياسة اخلارجية البراغماتية التي 

تفتح االقتصاد اإليراين، والتي يف الوقت 

نفسه حتفظ ـ بل تعزز ـ األمن الوطني، فإن 

إيران قد تتحول يف اجتاه أكثر براغماتية 

يف سياستها العربية. وقد سبق أن فعلت ذلك 

بعد احلرب اإليرانية ـ العراقية، خالل فترة 

رئاسة رفسنجاين، ويمكنها فعل ذلك مرة 

ُأخرى.

إذا حدث هذا، فإن ذلك يمكن أن يفتح 

فرصة لالبتعاد عن موجة عدم االستقرار 

واحلروب بالوكالة التي طغت على املنطقة 

العربية يف األعوام الثالثة املاضية، 

والتحرك يف اجتاه مزيد من االستقرار. وإذا 

ما كان هناك مثل هذه الرغبة لدى اجلانب 

االيراين، فإن ثمة كثيراً من سبل الوصول 

إىل قادة اململكة العربية السعودية واخلليج 

إلبداء النيات احلسنة. ويمكن للواليات 

املتحدة، وربما إىل جانب روسيا، أن تساعد 

يف تشجيع مثل هذا االنفتاح بين اجلانبين


